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Våra kunder i fokus - Lantmännen i Skara

Lantmännen är en av Nordens största kon-
cerner inom livsmedel, energi och lantbruk. 
I utsädesanläggningen i Skara producerar 
man i första hand utsäde för spannmål, 

vete, råg samt ärtväxter. 
När Lantmännen be-
stämde sig för att lägga 
certifierat utsäde i 
säckar om 25 kilo istäl-
let för 50 kilo blev de 
tvungna att uppdatera 
sin maskinpark. 
   – I den gamla linjen 

skulle det ta lika lång tid att göra en säck 
med 25 kilo som att göra en med 50 kilo. 
Det skulle innebära en halvering av vår 
kapacitet, förklarar Rolf Andersson, pro-
duktionschef inom Lantmännen Lantbruks 
växtodlingsdivision. 
 Lantmännen i Skara bestämde sig för att 
investera i en ny linje i vilken Vebes palle-
teringsrobot av märket Fuji ingick. Fuji är 
världsledande på palleteringsrobotar och 
har utvecklat palleteringsteknologi i mer än 
40 år.  

Palleteringsrobot eller konventionell 
palläggare? 
I början fanns det en tveksamhet inför att 
investera i en palleteringsrobot, mycket 
beroende på gammal vana. Men Rolf under-
sökte saken och talade med andra företag 
som använde palleteringsrobot. Alla sa 
samma sak; «En konventionell palläggare 
slås ut av roboten i de allra flesta fall». 
Lantmännen i Skara har nu haft Vebes Fuji 
palleteringsrobot ett drygt år och har nyli-
gen beställt ännu en för placering i Eslöv. 
 – Palleteringsroboten ställer höga krav 
i början, men lönar sig i längden. Den läg-
ger logistiskt snygga pallar, håller en hög 
hastighet, är flexibel och har en mycket hög 
driftssäkerhet framhåller Rolf, som är belå-
ten med inköpet. 
 Varför man valde att gå från säckar om 
50 kilo till säckar om 25 kilo? Det har kom-
mit starka arbetsmiljömässiga direktiv som 
säger att 50-kilossäckar är för tunga för en 
person att lyfta. 

Att hänga 
med sin tid…

Godkända vågar 
för säckfyllning
Vebes vågar för säckfyllning är nu typgod-
kända enligt Measuring Instrument Directi-
ve (MID-direktivet). Läs mer på baksidan. 

Nu finns vi i Prag
Från och med årsskiftet har vi öppnat 
kontor i Prag. Vår man där heter Jiri Heider. 
Hans uppgift blir att utveckla den Öst- och 
Centraleuropeiska marknaden. 



Mätinstrumentet MID 
är ett EG-direktiv som 
innebär gemensamma 
regler för hela 
EES-området gällande 
bland annat de vågar 
som Vebe tillhandahåller. 
MID-direktivet har funnits 
i ungefär ett år och Vebe 

är bland de första i landet att få sina 
vågar typgodkända. 
 Håkan Källgren är teknisk chef på 
SP Technical Research Institute of 
Sweden och förklarar att Vebes vågar 
har genomgått ett antal tuffa tester för 

att bli typgodkända. Bland annat fi nns 
det ett noggrannhetskrav på hur exakt 
vågarna ska väga gods. Vågarna får inte 
heller störas av elektronisk utrustning, 
till exempel mobiltelefoner. 
En direkt effekt för företag som 
exporterar pulver i säck blir att deras 
gods anses viktverifi erat inom hela 
EES-området. Exportörer kan 
även ha nytta av MID-direktivet i 
länder som Canada, Japan och 
Australien.

Vebes säckfyllnings-
vågar kvalitetssäkrade

Processteknikmässa

Möt oss på processteknikmässan 
i   Göteborg den 7–9 oktober 2008. 
Vi fi nns i monter CO1:10. 
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Engelhardt i Västra Frölunda som är agent 
och distributör av livsmedelsingredienser 
från världsledande tillverkare har nyligen 
investerat i en kontrollsikt från Vebe att 
hantera sin müsli i. 

– Vi är mycket belåtna med vår invester-
ing, säger Allan Fägersten, driftschef på 
Engelhardt, sikten har en rad fördelar om 
jag jämför med den vi hade förr. Den är 
hygieniskt utformad med stora inspek-
tionsluckor med lätt utdragbar rotor som 
gör det enkelt att komma åt vid rengöring, 
service och utbyte av siktnät. Det är mycket 
viktigt för oss i livsmedelsbranschen. 
 Allan imponeras vidare av att kontroll-
sikten dammar förhållandevis lite då den 
har ett utsug och är inkapslad och tät. Att 
sikten slungar sönder det som har klum-
pat ihop sig samtidigt som den är varsam 
mot till exempel corn fl akes, som man inte 
vill ha söndersmulade, är ännu en positiv 
aspekt. Dessutom går sikten tyst då den är 
vibrationsfri. 

Vebes kontrollsikt är för siktning i två 
fraktioner och är lämplig för avskiljning 
av främmande föremål i material. Sikten 
är självdoserande och går att få med olika 
siktnät. 

Kvalitetssäkra din produkt 
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